
 

    

 

      

          

          

          

         

    Teuvan kunta   Etelä-Pohjanmaan     Euroopan yhteisö  
     Liitto Rakennerahastot 

 

  PÖYTÄKIRJA 
 
 
 
TEUVANJOEN POHJAPATOJEN RAKENTAMINEN, ohjausryhmän kokous nro 1 
 
 
Aika Tiistai 21.3.2006 klo 9.00 – 11.00 
 
Paikka Teknisen toimen kokoustila, Porvarintie 26 D, 64700 TEUVA 
 
Läsnä Simo Rinta-Uppa  Teuvan kunta, ohjausryhmän puheenjohtaja 
 Jussi Nevala Teuvan osakaskunta, ohjausryhmän jäsen 
 Päivi Ketola Teuvan kunta, ohjausryhmän jäsen 
 Pauli Nevala ” ” 
 Niina Yli-Keturi ” ” 
 Erkki Rantakoski ” ” 
 Jari Kallio ” ”                       , ohjausryhmän sihteeri 
 
Poissa Seppo Herrala Länsi-Suomen ympäristökeskus, ohjausryhmän jäsen 
 Hannele Kekäläinen ”                          , hankekoordinaattori 
 
 
 
1 § TEUVANJOEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISHANKKEEN TAUSTAA JA ALOITUS 
 

Teuvanjoen ja sen ympäristön kehittämishankkeessa (alkamispäivämäärä 1.10.2001 ja päät-
tymispäivämäärä 28.2.2006) on Teuvan ja Karijoen alueella selvitetty Teuvanjoen veden-
laadun, kalakannan, luonnon ja kulttuurimaiseman tilaa ja laadittu kehittämissuunnitelma, 
jossa esitetään toimenpiteitä joen ja sen lähiympäristön tilan parantamiseksi (Alueelliset 
ympäristöjulkaisut 348). Samassa yhteydessä on laadittu kahden pohjapadon rakentamis-
suunnitelmat vedenpinnan nostamiseksi Teuvan keskustaajaman kohdalla (Pohjapadon ra-
kentaminen Teirilänkuohuun sekä Suksenkoskeen).  
Pohjapatojen rakentamishanke on ensimmäinen vaihe niistä hankkeista, joita on esitetty to-
teutettavaksi em. Teuvanjoen yläosan kehittämissuunnitelmassa. 
 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.3.2005 (64 §) päättänyt hakea rahoitusta 100 000 euroa 
Länsi-Suomen ympäristökeskukselta pohjapatojen rakentamiseen (kunnan omarahoi-
tusosuus 50 000 euroa). Lisäksi kunnanhallitus on päättänyt, että rakentaminen toteutetaan 
v. 2006 ja että Teuvanjoen kunnostuksen jatkosuunnitteluhankkeesta luovutaan toistaiseksi.  
Rahoituspäätös hankkeen toteuttamiseksi on saatu 21.12.2005. Kunnanhallitus on 
16.1.2006 (11 §) merkinnyt avustuspäätöksen tiedoksi ja nimennyt kunnan edustajat hanke-
ryhmään. 
 
 

 



2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
  Kunnanhallitus on 16.1.2006 (11 §) nimennyt ohjausryhmän puheenjohtajaksi teknisen 

lautakunnan puheenjohtajan Simo Rinta-Upan ja varapuheenjohtajaksi teknisen lautakun-
nan varapuheenjohtajan Päivi Ketolan. Hankkeen vastuuhenkilöksi kunnanhallitus on mää-
rännyt maanrakennusmestari Jari Kallion. 

 
  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Simo Rinta-Uppa ja sihteeriksi Jari Kallio. 
 
 
3 § OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO 
 
  Teuvan kunta 
  Simo Rinta-Uppa ohjausryhmän jäsen/puheenjohtaja  
  Päivi Ketola ”  varapuheenjohtaja 
  Pauli Nevala ” 
  Erkki Rantakoski ” 
  Niina Yli-Keturi ” 
  Jari Kallio ”  hankkeen vastuuhenkilö 
 
  Teuvan osakaskunta 
  Jussi Nevala ohjausryhmän jäsen 
 
  Länsi-Suomen ympäristökeskus 
  Seppo Herrala ohjausryhmän jäsen 
  Hannele Kekäläinen hankkeiden koordinaattori; oikeus osallistua kokouksiin 
 
  Etelä-Pohjanmaan liitto 
  Etelä-Pohjanmaan liitto on ilmoittanut kirjeellään (dnro 15/2006) Teuvan kunnanhallituk-

selle, että sillä ei ole riittäviä henkilöresursseja yksittäiseen ympäristöohjausryhmätyösken-
telyyn. Sen sijaan Etelä-Pohjanmaan liitto seuraa ympäristöohjelmasopimuksen mukaisia 
hankkeita kootusti yhteisen koordinaatiohankkeen kautta. 

 
  Kokouskutsut lähetetään ohjausryhmän varsinaisille jäsenille sekä Hannele Kekäläiselle. 

Lisäksi ohjausryhmän kokouspöytäkirjat lähetetään tiedoksi kaikille em. henkilöille. 
 
 
4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, ALLEKIRJOITUS JA JAKELU 
 
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Nevala ja Päivi Ketola. 
 
  Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja lähetetään tiedoksi kaikille ohjausryhmän jäsenille 

sekä Länsi-Suomen ympäristökeskukseen hankkeiden koordinaattorille Hannele Kekäläi-
selle. 

 
 
5 § OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN MATKA- YM. KULUJEN KORVAUS 
 
  Viranhaltijajäsenille työnantaja korvaa kulut kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuk-

sen mukaisesti. Luottamushenkilöille hanke maksaa kulut kunnan voimassa olevan käytän-
nön mukaisesti.  

 
 
 
 



6 § HANKKEEN KIRJANPITO 
 
  Hankkeen kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin hoitaa Teuvan kunnan taloustoimisto 

EU-sääntöjen mukaan samoin kuin hankkeen maksuliikenteenkin.  
  Hankkeen nimi kunnan kirjanpidossa on Teuvanjoen pohjapatojen rakentaminen ja tilikoh-

ta 1195 9092 921. 
 
 
 
7 § RAHOITUSPÄÄTÖS, RAHOITUS, MAKSATUS JA VALVONTA 
 
  Länsi-Suomen ympäristökeskuksen hanketta koskeva rahoituspäätös 21.12.2005 Dnro 

LSU-2005-R-43 
  Hakija: Teuvan kunta, Porvarintie 26 A, 64700 TEUVA  
  Hanke: Pohjapatojen rakentaminen Teuvanjokeen  
  Hankkeen kokonais- 
  kustannukset: 100 000 € 
  Rahoitus: 
  - EU   25 000 € 
  - kansallinen   25 000 € 
  Muu rahoitus: 
  - Teuvan kunta   50 000 € 
 
  Hanke kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton maakunnan tavoite 2 –ohjelman alueeseen, toimin-

talinjaan 3 ja toimenpidekokonaisuuteen 3.3. 
  Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 6.9.2004 hyväksynyt 

hankkeen EU-osarahoituksella toteutettavaksi.  
 
  Ympäristökeskuksen ratkaisu (kuluvan vuoden rahoitusosuus) 
  Länsi-Suomen ympäristökeskus myöntää hakijalle maa- ja metsätalousministeriön päätök-

sellä osoittaman vuoden 2005 valtuuden perusteella määrärahaa EU-rahoitusosuutena mo-
mentilta 26.98.61.4.5 (EU:n osallistuminen rakenne- ja aluekehitysohjelmiin)  ja kansalli-
sena rahoitusosuutena momentilta 30.10.62.5.4 yhteensä 25 000 euroa, kuitenkin enintään 
50 % toteutuneista, hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 

  Hyväksyttävät kokonaiskustannukset: 
     50 000 € 
  Myönnetty määräraha: 
  - EU-rahoitus   12 500 € (enintään 25 %) 
  - kansallinen   12 500 € (enintään 25 %) 
  Muu määräraha: 
  - kunnallinen   25 000 € 
 
  Hankkeen alkamispäivämäärä on 1.1.2006 ja arvioitu päättymispäivämäärä 30.6.2007. 
 
  Määrärahan maksaminen 

1. erä, enintään 12 500 euroa (50 %), myönnetystä määrärahasta maksetaan 30.6.2006 
mennessä.  

2. erä, enintään yhteensä 25 000 euroa (100 %), myönnetystä määrärahasta maksetaan 
31.12.2006 mennessä.  

 
  Länsi-Suomen ympäristökeskukselle osoitetussa maksatushakemuksessa tulee esittää lau-

sunto siitä, että hanke on edistynyt hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti, joka on 
päätöksessä asetettu maksatuksen edellytykseksi sekä liittää lausuntoon, erikseen pyydettä-
essä, alkuperäiset maksutositteet, jotka ympäristökeskus palauttaa tarkastuksen ja leimaa-
misen jälkeen tuen hakijalle. Jos tämä ei ole mahdollista, maksuihin on liitettävä kirjanpito-



tositteet ja tilintarkastajan lausunto, jolla on vastaava todistusarvo. Mikäli maksutositteita ei 
toimiteta, kustannuserittelyn todistaa oikeaksi auktorisoitu tilintarkastaja. (Mikäli määrära-
han saaja on kunta, kustannuserittelyn todistavat ao. yhteisön tilintarkastajat.) 

  Maksatusta tulee hakea viimeistään 31.12.2007.  
 
  Hanketta koskeva tiliaineisto ja muu tarkastusaineisto tulee säilyttää 31.12.2013 saakka. 
 
 
8 § HANKKEEN KESKEINEN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET 
 
  Hankkeen keskeisenä sisältönä on kahden pohjapadon rakentaminen Teuvanjokeen Teiri-

länkuohuun ja Suksenkoskeen Kirkonkylän keskustaajaman kohdalla Teuvanjoen ja sen 
ympäristön kehittämishankkeen yhteydessä laadittujen pohjapatojen rakentamissuunnitel-
mien ja urakka-asiapapereiden mukaan.  

 
  Pohjapatojen avulla nostetaan joen vesipintaa. Vesipinnan kohottamisen tavoitteena on 

parantaa jokimaisemaa keskustaajaman kohdalla ja saada joen rantojen maanomistajat ja 
muut asukkaat kiinnostumaan joen tilan ja sen rantojen sekä lähiympäristön kunnostamises-
ta. 

 
 
9 § LUPAPÄÄTÖS POHJAPATOJEN RAKENTAMISTÖIDEN ALOITTAMISESTA 
 
  Teuvan kunta ja Teuvan kalastuskunta –niminen osakaskunta ovat 5.10.2004 jättäneet Län-

si-Suomen ympäristölupavirastoon hakemuksen ja pyytäneet lupaa pohjapatojen rakentami-
seen Teuvanjoen Teirilänkuohuun ja Suksenkoskeen Teuvan kunnassa sekä lupaa töiden 
aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Lisäksi hakijat ovat pyytä-
neet käyttöoikeutta pohjapatojen ylläpitämiseen rakennuspaikoissa.  

  Jokiosuuden vesialueella omistaa Teuvan kalastuskunta –niminen osakaskunta. Rakenteita 
ei tule muiden kuin osakaskunnan alueelle.  

 
  Ympäristölupavirasto on päätöksellään 13.9.2005 Dnro LSY-2004-Y-279 Nro 107/2005/4 

myöntänyt Teuvan kunnalle ja Teuvan kalastuskunta –nimiselle osakaskunnalle luvan poh-
japatojen rakentamiseen hakemukseen liitettyjen suunnitelmien mukaisesti.  

  Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai 
muuta edunmenetystä. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lu-
pamääräyksiä: 

 
  Lupamääräykset 

 

1) Pohjapadot rakennetaan suunnitelman liitteinä olevien piirustusten mukaisesti siten, et-
tä niiden leveys on 3,0 m ja Teirilänkuohun pohjapadon harjan korkeus on N60 +47,75 
m ja Suksenkosken pohjapadon harjan korkeus N60 +49,00 m. Patojen yläpuolisen luis-
kan kaltevuus on 1:3 ja alapuolisen luiskan noin 1:30. 

 
2) Rakennustyöt on suoritettava siten ja sellaisena aikana, että vesistölle ja sen käytölle 

sekä kalakannoille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja siten, ettei vesi tarpeet-
tomasti samennu. 

        Pohjapatojen suunnitelman mukaisesta mitoituksesta saadaan tarvittaessa vähäisessä      
määrin poiketa. 

 
3) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hy-

väksyttävään kuntoon. 
 

4) Pohjapadot on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa. 



 
5) Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen työnaikaisia vesistövaikutuksia Länsi-Suomen 

ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Luvan saajan on esitettävä ympäristökes-
kuksen ympäristönsuojeluosastolle vedenlaadun tarkkailusuunnitelma hyväksyttäväksi 
vähintään kuukautta ennen töiden aloittamista.  

        Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen kalataloudellisia vaikutuksia Pohjanmaan      
työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla. Ehdotus tarkkailuohjelmaksi on 
toimitettava työvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikölle vähintään kuukautta 
ennen töiden aloittamista. 

 
6) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on vii-

pymättä korvattava vahingonkärsijälle. 
Mikäli tässä päätöksessä tarkoitetusta yrityksestä aiheutuu sellainen vahinko, haitta tai 
muu edunmenetys, jota lupapäätöstä annettaessa ei ole edellytetty ja josta luvan saaja 
on vesilain säännösten mukaisesti vastuussa, eikä asiasta päästä sopimukseen, edunme-
netyksen kärsinyt tai yleisen edun niin vaatiessa asianomainen viranomainen voi saat-
taa asian lupapäätöksen lainvoiman estämättä ympäristölupaviraston ratkaistavaksi sii-
nä järjestyksessä kuin hakemusasioista on vesilaissa säädetty. 

  
7) Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun neljän vuoden kuluessa 

siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa raukeaa. 
 

8) Töiden aloittamisesta on hyvissä ajoin ennen niiden aloittamista ilmoitettava kirjallises-
ti Länsi-Suomen ympäristökeskukselle, Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle 
ja Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
9) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti ympäristölupa-

virastolle, Länsi-Suomen ympäristökeskukselle, Pohjanmaan työvoima- ja elinkeino-
keskukselle ja Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 
 

  Lupamääräysten kohdan 5 mukaiset suunnitelmat on 23.2.2006 postitettu hyväksymistä 
varten Länsi-Suomen ympäristökeskukselle vesistötarkkailun suunnitelman osalta ja Poh-
janmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle kalataloudellisten vaikutusten tarkkailusuunni-
telman osalta. 

 
  Lupamääräysten kohdan 8 mukaiset ilmoitukset töiden aloittamisesta on postitettu 

21.3.2006 Länsi-Suomen ympäristökeskukselle, Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokes-
kukselle ja Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 
 
10 § URAKKATARJOUSPYYNNÖT POHJAPATOJEN RAKENTAMISESTA 
 
  Teknisessä toimistossa on valmisteltu Air-Ix Ympäristö Oy:n pohjapatoja koskevien suun-

nitelmien pohjalta tarjouspyyntöasiapaperit patojen rakentamisurakasta. Tarjoukset tulee 
pyytää vähintään viideltä urakoitsijalta. 

 
  Ohjausryhmä päätti, että hankintamenettelynä käytetään rajoitettua menettelyä ja tarjoukset 

pyydetään seuraavilta urakoitsijoilta: 
- T:mi Seppo Hautamäki, Teuva 
- Veljekset Hemming Oy, Ylimaalahti 
- Maanrakennus Hannu Marttunen Oy, Päntäne 
- Maarakennus Hautala Ay, Vanhakylä 
- Sulvan Kaivuu ja Maansiirto, Sulva 
- Tieliikelaitos/Vaasan Palveluyksikkö, Vaasa 



- KH-Maarakennus Oy Korpela/Haavisto, Niemenkylä 
- Maanrakennusliike Kauko Krekola Oy, Kurikka 
- Maanrakennus Antti Hautala, Jurva 
- Roger Snickars Kb Ky, Lapväärtti. 
 
Tarjouspyynnön mukaan tarjousten jättöaika on viimeistään keskiviikkona 19.4.2006 klo 
12.00 mennessä. Töiden tulee olla valmiit viimeistään 29.9.2006 mennessä.  

 
 
11 § URAKKATARJOUSPYYNNÖT TEUVANJOEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN TYÖNAIKAI-
SESTA VESISTÖTARKKAILUSTA SEKÄ TEUVANJOEN KALATALOUDEN TARKKAILUSTA POHJAPA-
TOJEN VALMISTUTTUA 
 
  Teknisessä toimistossa on valmisteltu Air-Ix Ympäristö Oy:n laatiman Teuvanjoen pohja-

patojen rakentamisen työnaikaisen vesistötarkkailun tarkkailuohjelman pohjalta tarjous-
pyyntöasiapaperit tarkkailutöiden suorittamiseksi.  

  Samoin teknisessä toimistossa on valmisteltu Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdis-
tys ry:n laatiman Teuvanjoen kalataloudellisen tarkkailuohjelman pohjalta tarjouspyyntö-
asiapaperit patojen rakentamistyön jälkeisten kalataloudellisten vaikutusten arvioimiseksi. 
Tarjoukset tulee pyytää vähintään viideltä urakoitsijalta. 

 
  Ohjausryhmä päätti, että hankintamenettelynä käytetään rajoitettua menettelyä ja tarjoukset 

pyydetään seuraavilta urakoitsijoilta: 
- Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy, Ilmajoki 
- Nab Labs Ympäristöanalytiikka Oy, Kaustinen 
- PSV-Maa ja Vesi Oy, Kaustinen 
- Länsi-Suomen ympäristökeskus, Vaasa 
- Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio, Vaasa 
- WSP Environmental Oy, Vaasa. 
 
Tarjouspyynnön mukaan tarjousten jättöaika on viimeistään keskiviikkona 19.4.2006 klo 
12.00 mennessä. 
 
Todettiin, että Länsi-Suomen ympäristökeskukselta ei ole vielä saatu lausuntoa pohjapato-
jen rakentamisen työnaikaisten vesistövaikutusten tarkkailuohjelmasta. Tarkkailuohjelma 
on lähetetty lausunnolle 23.2.2006. 
 
Teuvanjoen kalataloudellinen tarkkailuohjelma on lähetetty lausunnolle Pohjanmaan työ-
voima- ja elinkeinokeskukseen, joka on päätöksellään 7.3.2006 Dnro 1668/5723/2006 hy-
väksynyt ko. tarkkailuohjelman. 

 
 
12 § TIEDOTTAMINEN HANKKEESTA 
 
  Hankkeesta tiedotetaan ennen töiden aloittamista paikallislehdessä sekä Internetin välityk-

sellä kunnan kotisivuilla. Tiedotuksen hoitavat ohjausryhmän puheenjohtaja sekä hankkeen 
vastuuhenkilö. 

 
 
 
 
13 § MUUT ASIAT 
 
  Teuvan kunta ja Teuvan kalastuskunta/osakaskunta ovat 18.4.2005 sopineet, että Teuvan 

kunta kustannuksellaan rakentaa ja jatkossa hoitaa sekä kunnossapitää kaksi pohjapatoa 



(Teirilänkuohu ja Suksenkoski) laadittujen suunnitelmien mukaisesti Teuvan keskustaaja-
man alueella. Patojen rakentamisen edellytyksenä on, että tarvittava ympäristölupa myön-
netään ja että Teuvan kunnanvaltuusto myöntää tarkoitusta varten määrärahan.  

 
  Töiden aloittamisesta ilmoitetaan kirjallisesti Länsi-Suomen ympäristökeskukselle, Poh-

janmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle. Ilmoituksen laativat ja allekirjoittavat hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja ja 
vastuuhenkilö.  

 
  Tarvittavat työnaikaiset kulkuluvat maanomistajilta ”hankkii” hankkeen vastuuhenkilö.  
 
 
14 § SEURAAVA KOKOUS 
 
  Sovittiin, että seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan erikseen myöhemmin, alustavasti 

ajankohta on huhtikuun loppu/toukokuun alkupuoli. Kokouksessa päätetään pohjapatojen 
rakentamisen sekä työnaikaisen vesistötarkkailun ja patojen valmistumisen jälkeisen kalata-
loudellisen tarkkailun urakoista. 

 
 
 
 
  Puheenjohtaja  Simo Rinta-Uppa 
 
 
 
  Sihteeri  Jari Kallio 
 
 
 
 
  Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
 
 
  Jussi Nevala  Päivi Ketola 
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